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 م2020العادية لعام  جمعية العمومية غير الفتراض ي لل جتماع ال محضر 

 

 

 أسماء الحضور من األعضاء املؤسسين

 الحضور  رقم العضوية االسم م

 حضور افتراض ي  FM.20.001 الرحيليبن بخيت  بنت  يأمان د. 1

 حضور افتراض ي  FM.20.0002 بن عبد ربه حسن الزهراني ند. حس 2

 حضور افتراض ي  FM.20.003 شرار شليويح العتيبي  تبن حصة د. 3

 حضور افتراض ي  FM.20.004 بنت فيصل بو ةد. رغد 4

 حضور افتراض ي  FM.20.005 الثعلبيموس ى مسعف بنت  زينب أ. 5

 حضور افتراض ي  FM.20.007 علي امبارك الزهرانيبن عادل  د. 6

 حضور افتراض ي  FM.20.008 الزهراني عطيةمحمد بن  رعبد القادأ. 7

 حضور باملقر املؤقت  FM.20.010 أ. فاطمة بنت سيحان بن عيظة الزهراني 8

 حضور افتراض ي  FM.20.012 عبيد بن مرزوق العتيبيبن  ماجد أ. 9

 حضور افتراض ي  FM.20.013 أ. مودة بنت محمد صالح خميس  10

 حضور افتراض ي  FM.20.014 الوليد عبد هللاعنبر بن  ميأ. 11

 حضور باملقر املؤقت  FM.20.015 حمد معيض الزهرانيبنت أوره نأ. 12

 حضور باملقر املؤقت  FM.20.016 حميدأ. نوضاء بنت هندي تركي بن  13

 حضور افتراض ي  FM.20.017 عمر التميمي زعبد العزيبنت نوف أ. 14

 حضور افتراض ي  FM.20.019 حمد الغامديأعلي بن هاني م .  15

 حضور افتراض ي  FM.20.020 براهيم النجاش يإبن  عبد هللابنت  هند د.  16

 

 املؤسسينأسماء املتغيبين من األعضاء 

 سبب التغيب  رقم العضوية االسم م

يفدنالم  FM.20.006 علوان الشهري  عبد هللا بن سلطانأ. 17  

 لم يفدنا FM.20.009 يمحمد بن سعيد الغامدبن عماد أ. 18

دخل املنصة بعد انتهاء   FM.20.011 مروان منصور عارفبن  ي لؤ  أ. 19

 الجلسة 

 بسبب مرض كورونا  FM.20.018 الغامديحمد أ عبد هللابن  يهان د. 20

 

 ملتقى الخبرات لتنظيم املعارض واملؤتمرات   منصة زووم بتنظيم املكان  الثالثاء اليوم

 مساء 08:00 – 07:30 الزمن م25/8/2020 التاريخ
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 بنود الجتماع:

 البت في استقالة ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة. .1

 اإلدارة. انتخاب من يشغل املراكز الشاغرة في عضوية مجلس .2

 : في الجتماع ثما حد

 العموميهههة رغير العهههاديهههةرتم انعقهههاد اجتمهههاع الجمعيهههة  م2020لعهههام أغساااااااااااا ا من شههههههههههههههر ن يالخااااما عالع اااااااااااار في 

( أعضهههاء حضهههورا حيا في املقر املؤقت 3حضهههورا افتراضهههيا  و)  األعضهههاء املؤسهههسهههينمن   اعضهههو  (13)االفتراضههه ي بحضهههور 

 مههدير مركز التنميههة االجتمههاعيههةكههكلههو حضهههههههههههههور  للجمعيههة بمؤسهههههههههههههسههههههههههههههة ملتقى الخبرات لتنظيم املعههارض واملؤتمرات 

د من تواجد األعضهههههاء واكتمال النصهههههاب من قبل العضهههههو املؤسهههههس واملدير تم التأك 7:30  وفي تمام السهههههاعة  افتراضهههههيا

   واملوضح في القائمة اآلتية:ياملكلف أ. نورة بنت أحمد الزهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  واألعضههههههههاء  بمدير مركز التنمية االجتماعيةبنت سههههههههيحان الزهراني مرحبة    طمةأ. فاجلس  املرئيس   الجلسههههههههةتح  ثم افت

 وبشهههههريار  حيث أكدت على أهمية التكاتف والتعاون لبناء حجر األسهههههام للجمعية ومضهههههاعفة الجهود
ً
في الثالثة  ر ماديا

الرئيس ب  واملتمثلقدم الرئيس شههههههههههههملره وتقديره مللتقى الخبرات لتنظيم املعارض واملؤتمرات  ذلو    بعدأشهههههههههههههر القادمة

جهودهم في تنظيم بوابهم ملسههههههههههههههههانهههدة الجمعيهههة ودعمهههها وعلى بهمللي على فتح أبن عبهههد الرحمن الالتنفيهههكي أ. حسهههههههههههههن 

 االجتماع االفتراض ي األول للجمعية.

على تأسهيس جمعية تخصهصهية جهود الجميع  ب هاثم ألقى مدير مركز التنمية االجتماعية بجدة كلمته مشهيدا من خالل

  وذويهمرضهه ى  املعلى أهمية تظافر الجهود اإلنسههانية لدعم الف ة الغالية من  تخدم مرضهه ى التصههلب املتعدد  كما أكد  

 .2030ودور الوزارة في مساندة الجمعيات التخصصية والتي تؤكد عليها رؤية املململة العربية السعودية 

 

مع  الرابط املرسهههههههههههههل لكهل عضهههههههههههههو من األعضهههههههههههههاء لجميع بهاملرحهههههههههههههحين وكيفيهة التعهامهل عهد ذلهو عرفهت أ. نورة الزهراني اب

أعضههههههههاء كحد  (8)نوهت على اختصههههههههاة الجمعية العمومية في البت باسههههههههتقاالت األعضههههههههاء واختيار    كمااملؤسههههههههسههههههههين   

 مدة خمس دقائق للبت والتصويت. يع  ومنحت الجملالنضمام للمجلس أقص ى
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عضو على استقالة األعضاء بينما  (15)حيث وافق    عبر الشاشة االفتراضية   جميعللبعد ذلو استعرضت نتائج البت  

 .استقاالت األعضاءتم اعتماد وبناء على رأي غالبية األعضاء   عضوا واحد لم يوافق

 
 

 كما تم استعراض نتائج التصويت للجميع وكانت على النحو اآلتي: 

 
 

 وفي نهاية الجلسة أعلن مدير مركز التنمية االجتماعية النتائج وكانت على النحو اآلتي:

 م االسم الرباعي دد األصواتع

 1 د. حصة بنت شرار العتيبي 15

 2 د. هند بنت عبدهللا النجاش ي  14

 3 د. أماني بنت أحمد الرحيلي  11

 4 أ. زينب بنت موس ى الثعلبي  11

 5 م. هاني بن علي الغامدي 9

 6 أ. ماجد بن عبيد البريكان  8

 7 د. عادل بن علي الزهراني  7

 8 د. مي بنت عنبر الوليد 6

 9 أ. لؤي بن مرعان عارف 5

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5873&m=db


 

Wasm_ms wasmms.society.org@gmail.com 0501442704 

توضههيح اإلجراءات من   مما تتطلبتسههاوي عدد األصههوات لكل من) د. أماني الرحيلي و أ. زينب الثعلبي (تبين ذلو وبعد 

فهالجمعيهة مخيرة إمها بتنهازل أحهد العضهههههههههههههوين أو القرعهة بهأنهه في حهال تسهههههههههههههاوي األصهههههههههههههوات     حيهث أفهاد مهدير املركز قبهل

صههاا الصههوتي  وبكلو اعتمد الصههوت التا ي عن طريق اإلف  يينبينهما  ولملن العضههوين فضههال أن يكونا أعضههاء احتياط

  كمها أكهد مهدير املركز أهميهة توثيق  التنهازل واالعتمهاد بخطهاب كعضهههههههههههههو مجلس إدارة  وهو )م. ههاني بن علي الغهامهدي(

 .رسمي يرفق باملحضر

 على النحو اآلتي: وبكلو كانت النتائج

 :عضاء الساسينال 

 م االسم الرباعي عدد األصوات

 1 د. حصة بنت شرار العتيبي 15

 2 د. هند بنت عبدهللا النجاش ي  14

 3 م. هاني بن علي الغامدي 9

 :  العضاء الحتياطين

 م االسم الرباعي عدد األصوات

 1 د. أماني بنت أحمد الرحيلي  11

 2 أ. زينب بنت موس ى الثعلبي  11

 3 أ. ماجد بن عبيد البريكان  8

 4 د. عادل بن علي الزهراني  7

 5 د. مي بنت عنبر الوليد 6

مهن ها الرئيس   وختم ةنه العهاديهة وا الحمهد واملجلسههههههههههههههة الجمعيهة العموميهة غير   مسههههههههههههههاء انتههت (8)وفي تمهام السههههههههههههههاعهة 

 بحضور مدير املركز النتخاب املشرف املا ي.  افتراضيا املجلس على أهمية اجتماع أعضاء اومؤكد  لجميعا

 هكا ونسأل هللا التوفيق والسداد للجميع

 
 يعتمد

 إعداد املحضر
نههههههههورة بههههههههنههههههههت أحههههههههمهههههههد 

 الزهراني 
 م2020 أغسطس26 تاريخ إعداد املحضر

 --------------                االجتماع التا يتاريخ  08:00 االجتماع   وقت انتهاء

 بنت سيحان الزهراني  ةرئيس مجلس اإلدارة / أ. فاطم مراجعة وتدقيق 

 فاطمة بنت سيحان الزهراني

 

 رئيس مجلس إدارة الجمعية 

 م  2020/ 08/ 30

 رامي بن محمد عز الدين 

 

 مدير مركز التنمية االجتماعية 

 م  2020/ 08/ 30
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